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اخبار
رئیس بنیاد نخبگان خوزستان:

آموزش و پرورش خوزستان پژوهشگر تربیت میکند
رئیس بنیاد نخبگان خوزستان گفت :آموزش و پرورش خوزستان به
رسالت واقعی خود که تربیت دانش آموزانی پژوهشگر ،کنجکاو و شهروند
میپردازد.
رئیس بنیاد نخبگان خوزستان در مراسم افتتاح اولین سایت لیزر دانش آموزی
کشور در اهواز گفت:خوشبختانه آموزش و پرورش خوزستان دارد به رسالت واقعی
خود که تربیت دانش آموزانی پژوهشگر ،کنجکاو و شهروند میپردازد به همین دلیل
باید موجی در خانوادهها ایجاد کرد که آنها فرزندان خود را به سمت پژوهش هدایت
کنند و اوقات فراغت فرزندان خود را در پژوهش سراهای آموزش و پرورش سپری
کنند .علیرضا زراسوند ادامه داد :امکانات و تجهیزاتی که من در پژوهش سرای آموزش
و پرورش دیدم در اکثر مراکز علمی استان یافت نمی شود .رئیس بنیاد نخبگان
خوزستان بیان کرد :بنیاد نخبگان خوزستان این آمادگی را دارد تا با همکاری پارک
علم و فناوری و آموزش و پرورش نمایشگاه دائمی از مهارتهای دانش آموزی را در
خوزستان راه اندازی کند .زراسوند افزود :بنیاد نخبگان از جشنوارههای خالقانه و
پژوهش سراها حمایت میکند و همواره در قالب طرح شهاب ،دنبال شناسایی دانش
آموزان با استعداد است .معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش خوزستان
نیز در آیین افتتاح اولین سایت لیزر دانش آموزی کشور اظهار کرد :هم اکنون 33
پژوهش سرا در خوزستان وجود دارد که مجوز ساخت هشت پژوهش سرای دیگر در
این استان نیز در حال صدور است .جمشید کمایی افزود :سایت لیزری دانش آموزی
با اعتبار بالغ بر  500میلیون ریال راه اندازی شده است .در این سایت دانش آموزان
با صنعت لیزر و کاربردهای آن در بخشهای مختلف صنعت ،پزشکی ،تجارت و سایر
علوم آشنا میشوند.

افتتاح تقاطع شهید کیانپور وخانه ملت  درکرج
پروژه تقاطع غیر همسطح شهید کیانپور کرج ودرپی آن خانه ملت با حضور
جمعی از مسئوالن استانی و شهری به بهره برداری رسید.
علی اصغر کمالی زاده معاون فنی و عمرانی شهرداری کرج گفت:طول این تقاطع
 443متر است که به صورت روگذر بر روی خیابان شهید بهشتی کرج احداث شده
است .وی افزود :طول عرشه روگذر این پل  283متر و طول رمپهای آن 160
متر است .وی اظهار داشت :این تقاطع روگذر با هدف تسهیل به گردش شمال
به شرق و گردش چپ در مسیر غرب به شمال احداث شده است .دراین مراسم
شهردارکرج با اشاره به تقاطع غیرهمسطح مهرویال بعنوان بزرگترین تونل شهری
بعداز تونل صدرنیایش درتهران گفت  :تقاطع مهرویال حدود یک سال زودتر از موعد
مقررودرآذرماه سال جاری مورد بهره برداری قرار میگیرد .الزم به ذکر است :بعداز
گشایش یافتن پل شهید کیانپور ساختمان ملت ویژه نمایندگان مردم استان در
مجلس شورای اسالمی توسط شهرداری کرج با اعتباری بالغ بر  35میلیارد ریال
وبامساحت 600متروزیربنایی بالغ بر 2هزارمترمربع به بهره برداری رسید.

در سال گذشته  56هزار مشترک به مشترکان توزیع برق مازندران افزوده شد
مدیر عامل شرکت توزیع برق مازندران از افزایش  56هزار و  738مشترک به تعداد مشترکان حوزه توزیع برق مازندران در سال گذشته خبر داد .مهندس قاسم شهابی گفت  :از این تعداد  30هزار و
 22مشترک شهری و  26هزار و  716مشترک روستایی می باشند .وی افزود :در حال حاضر تعداد مشترکان حوزه توزیع برق مازندران به یک میلیون و  235هزار و  356مشترک رسیده است که 734
هزار و  236مشترک  عادی شهری و  487هزار و  977مشترک عادی  روستایی و  13هزار و  143هزار مشترک مصارف سنگین می باشند  .مدیر عامل شرکت توزیع برق مازندران همچنین از افزایش
یک هزار و  450دستگاه پست هوایی و زمینی با ظرفیت  108هزار و  315کیلوولت آمپر به تعداد ظرفیت پست های توزیع استان خبر داد و خاطر نشان کرد :تعداد پست های هوایی و زمینی حوزه
توزیع برق مازندران به  27هزار و  275دستگاه و ظرفیت آنها نیز به سه میلیون و  439هزار و  112کیلوولت آمپر رسیده است.

در نشست مدیران تامین اجتماعی با نمایندگان مجلس شورای اسالمی اصفهان عنوان شد:

همراهی مجلس با تامین اجتماعی برای تحقق عدالت اجتماعی و رونق اقتصادی
اصفهان – بهروز راعی :نشست هم اندیشی مدیران
ستادی و استانی سازمان تامین اجتماعی با نمایندگان
منتخب مجلس دهم شورای اسالمی استان اصفهان در
سالن اجتماعات اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان
برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما از اصفهان ،عبدالرحمن تاج الدین معاون
حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در این نشست
ضمن خیرمقدم گویی و آرزوی توفیق برای منتخبین دوره دهم
مجلس شورای اسالمی گفت :سازمان تامین اجتماعی یکی از
گستردهترین دستگاههای خدماتی کشور است که پوشش
بیمهای و اجرای تعهدات و حمایتهای قانونی از بیمه شدگان از
دغدغههای جدی مدیران و کارکنان این سازمان میباشد .وی با
اشاره به سیزده میلیون بیمه شده در این سازمان و ارتقا کمی و
کیفی خدمات و تعهدات ارائه شده به مخاطبان سازمان گفت:
در سالهای جاری شاهد ارتقای سطح خدمات بیمهای و درمانی
در کشور بوده ایم به گونهای که درمان که یکی از هزینه برترین
بخشهای سازمان است با اجرای طرح تحول سالمت هزینههای
درمانی پرداخت شده به بیش از سه برابر افزایش یافته است.
وی افزود :سازمان تامین اجتماعی امسال بالغ بر 72هزار میلیارد
تومان اجرای تعهدات در بخش بیمهای و درمان را به عهده داشته
که به طور میانگین ماهیانه بالغ بر 4هزار و 200میلیارد تومان
ماهیانه بابت تعهدات خود به بیمه شدگان پرداخت میکند.
وی افزود :در سال گذشته بیش از 4هزار و 200میلیارد تومان
تجهیز منابع صورت گرفته که این رقم شامل سه هزار میلیارد
تومان پرداخت مستمری بگیران و هزار میلیارد تومان در بخش
درمان و 200میلیارد تومان سایر هزینهها بوده است .دکتر رضا
امینی مشاور مدیرعامل و مدیرکل امور استانهای سازمان تامین
اجتماعی در سخنانی در این نشست به 41میلیون نفر بیمه شده،
سه میلیون نفر مستمری بگیر و بیمه بیکاری در سازمان تامین
اجتماعی اشاره کرد و گفت :ظرف ده سال گذشته جمعیت

بازنشسته و مستمری بگیر این سازمان سه برابر شده و از طرفی
ورودی بیمه شدگان کاهش یافته است که این مهم معضالتی را
برای تداوم اجرای تعهدات سازمان ایجاد کرده است .وی افزود:
در سال  1364نسبت بیمه شده به بازنشسته  27به  1بوده که
این رقم هم اکنون به  5/8بیمه پرداز به  1بازنشسته رسیده است
که این زنگ خطر و بحران را برای این سازمان به صدا در آورده
است .وی افزود :سازمان تامین اجتماعی تا کنون در موعد مقرر
نسبت به پرداخت حقوق مستمری بگیران و اجرای تعهدات خود
اهتمام ویژه داشته است به گونهای که هم اکنون ماهانه بالغ بر
5هزار میلیارد تومان تجهیز منابع برای تامین مصارف نموده
است .مدیرکل امور استانهای سازمان تامین اجتماعی در ادامه
به افزایش رضایت مندی بیمه شدگان و مخاطبان سازمان در
سالهای جدید اشاره کرد و گفت :این سازمان با بهره گیری از
خدمات نوین و فناوری اطالعات نقش مهمی در جلب رضایت

مدیرکل امور مالیاتی استان ایالم:

خردادماه آخرین فرصت ارائه
اظهارنامه مالیاتی مشاغل ایالم
ایالم – خبرنگار ابتکار :مدیرکل امور
مالیاتی استان ایالم گفت :خردادماه آخرین
فرصت ارائه اظهارنامه مالیاتی مشاغل ایالم

مندی بیمه شدگان داشته و با بهره گیری از تامین اجتماعی
الکترونیک از میلیونها بار مراجعه مخاطبین به واحدهای اجرایی
جلوگیری شده است که این مهم نقش بسزایی در مدیریت
هزینهها و جلب رضایت مندی داشته است .علی اصغر دادخواه
مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان در این نشست با اشاره
به پوشش  65درصدی جمعیت استان اصفهان از حمایتها و
خدمات سازمان تامین اجتماعی گفت :هم اکنون بالغ بر 3میلیون
و 300هزار نفر از جمعیت استان از حمایتهای کوتاه مدت و بلند
مدت سازمان تامین اجتماعی برخوردارند .وی افزود :در استان
اصفهان هم اکنون یک میلیون و  97هزار بیمه پرداز و 218هزار
و 500نفر مستمری بگیر وجود دارد که در سال گذشته  28هزار
و 300میلیارد ریال مستمری به بازنشستگان پرداخت شد .وی
به 19هزار و  500پرونده مقرری بیمه بیکاری در استان اصفهان
اشاره کرد و گفت :در سال گذشته 1850میلیارد ریال به مقرری

است.
غالمرضا امیدی اظهار داشت :صاحبان مشاغل حداکثر تا پایان خرداد ماه اظهارنامه
مالیاتی عملکرد سال  94خود را ارائه کنند .مدیرکل امور مالیاتی استان ایالم گفت :بر
اساس اصالحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  31تیرماه  1394مجلس شورای
اسالمی ،آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل از  31تیرماه به  31خرداد
ماه تغییر یافته است .وی ادامه داد :بنابراین این مؤدیان باید هر چه زودتر نسبت به ارائه
اظهارنامه مالیاتی عملکرد  1394خود از طریق سامانه  www.tax.gov.irاقدام کنند .این

بگیران بیمه بیکاری در استان پرداخت شده است .دادخواه افزود :ارائه
خدمات بیمهای در استان اصفهان از طریق  43شعبه بیمه ای23 ،
شعبه اقماری 16 ،کارگزاری و  1370کارمند شاغل در واحدهای
اجرایی استان صورت میپذیرد .دادخواه افزود :در استان اصفهان
ماهانه بالغ بر یکصد هزار لیست بیمه به صورت اینترنتی دریافت
میشود و هم اکنون در این استان 8هزار و 800کارگاه فعال و
110هزار کارفرما طرف قرارداد این سازمان هستند.
دکتر علی اعتصام پور مدیر درمان تامین اجتماعی استان
اصفهان در این نشست با اشاره به ارائه خدمات درمانی در مراکز
ملکی سازمان از طریق سه بیمارستان و  26پلی کلینیک گفت:
در سال گذشته این مدیریت اقدام به نوسازی و بهسازی واحدهای
درمانی ملکی نموده است .وی افزود :تاکنون بالغ بر 30هزار متر
مربع فضای درمانی ملکی در استان احداث و بازسازی شده
است .دکتر اعتصام پور به ارائه خدمات درمانی از طریق خرید
خدمت از بیش از 10هزار واحد درمانی در استان اصفهان اشاره
کرد و گفت :در درمان غیرمستقیم این مدیریت با بیمارستانها،
درمانگاهها ،فیزیوتراپی،سونوگرافی،آزمایشگاه ،داروخانه ،پزشکان
عمومی و متخصص در سطح استان به بیمه شدگان خدمات
درمانی ارائه میکند .وی ادامه داد :احداث پلی کلینیک و هتلینگ
درمانی بیمارستان غرضی ،نوسازی اورژانس و راه اندازی بخش
ان آی سی یو و هتلینگ بیمارستان شریعتی ،نوسازی اورژانس
بیمارستان فاطمه زهرا (س) و احداث درمانگاه شهر نجف آباد و
راه اندازی مرکز آموزش و پژوهش اورژانس ،دومین کمیسیون
مستقل ،راه اندازی مرکز ارجاع و پلی کلینیک تخصصی
بازنشستگان ،راه اندازی اولین پژوهشکده مشترک دانشگاه آزاد
نجف آباد و سازمان تامین اجتماعی از جمله اقدامات عمرانی این
مدیریت میباشد .گفتنی است؛ در ادامه این نشست نمایندگان
مردم استان در مجلس شورای اسالمی به طرح دیدگاههای خود
برای تقویت جایگاه سازمان تامین اجتماعی و مشکالت بیمهای و
درمانی مراکز حوزه انتخابیه خود پرداختند.

مسوول با یادآوری اینکه هرگونه معافیت و اعمال مقررات در این باره مشروط به تسلیم
به موقع اظهارنامه است ،از مؤدیان مالیاتی خواست جهت استفاده از این معافیت (13
میلیون و هشتصد هزار تومان) اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه کنند .مدیرکل امور مالیاتی
استان ایالم گفت :این دستگاه برای ارائه خدمات به مودیان روز جمعه نیز دایر بوده و
آماده ارائه خدمات به مودیان و صاحبان مشاغل در استان ایالم است .وی ادامه داد:
بر این اساس آن دسته از صاحبان حرف و مشاغل که تاکنون موفق به ارائه اظهارنامه
نشدهاند میتوانند در فرصت باقیمانده نسبت به ارائه اظهارنامه اقدام کنند.

